
esportes

A Secretaria Municipal 
de Esportes de Tangará da 
Serra encaminhou à Câma-
ra Municipal de Vereadores 
projeto que prevê a con-
tratação de quatro novos 
profissionais. A intenção, 
de acordo com o Secretário 
Ademir Anibale, é ampliar o 
atendimento oferecido pela 
Pasta, possibilitando que 
mais ações sejam desenvol-
vidas pelo Esporte local.

Os quatro novos profis-
sionais que poderão ser con-

Secretário pleiteia 
mais profissionais 
para o Esporte

NA CÂMARA

A intenção é 
descentralizar as 
ações da Secretaria 
de Esportes

Diego SoareS /Assessoria 

FRASE
“Não é mais uma questão 
de idade, mas uma questão 
de inteligência”
Presidente não executivo da Mercedes, Niki Lauda, ao falar da sequência de erros na 

temporada 2018 da Fórmula 1, do jovem piloto Max Verstappen.

Secretário ademir anibale
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tratados para prestar serviço 
ao esporte local atenderão as 
modalidades de futebol, fut-
sal, handebol e vôlei. “Com 
esses profissionais atende-
remos parte da demanda 
com as seleções locais e as 
escolinhas que funcionam 
nos bairros da cidade”, pon-
tuou Anibale.

O secretário salienta, 
porém, que o impacto or-
çamentário da Secretaria 
de Esportes para esse ano 
de 2018 permite apenas a 
contratação de quatro no-
vos profissionais. “Temos 
condição para esses quatro 
novos apenas, não é o sufi-
ciente para atender toda à 
demanda existente, mas já é 
um avanço em comparação 
com o que temos atualmen-
te”, frisa.

“O Município aderiu ao 

PDI. Nesse planejamento o 
Município assumiu o com-
promisso de avançar sig-
nificativamente em áreas 
sociais, ampliando o aten-
dimento a jovens e crianças. 
O Esporte, nesse ponto, é 
primordial. Está exatamente 
aí a necessidade da criação 
dessas novas funções, para 
ampliar a nossa capacidade 
de atendimento”, enfatiza 
Anibale.

Segundo o Secretário, a 
intenção é descentralizar as 
ações da Secretaria de Es-
portes, atender ainda mais 
a comunidade e os bairros 
mais distantes. “Para isso 
necessitamos de mais pro-
fissionais, considerando 
que a equipe da Secretaria, 
composta atualmente, é ba-
sicamente de 15 anos atrás, 
ou seja, a demanda em Tan-

gará cresceu, e com isso a 
estrutura com professores 
da Secretaria não ampliou 

(…) necessitamos de pelo 
menos 16 novos profissio-
nais”.

Técnico garante que vai buscar os três pontos

O elenco do Cuiabá 
Esporte Clube viaja para 
Volta Redonda nesta sex-
ta-feira, 20, às 6h, para 
enfrentar o time da casa, 
pela segunda rodada da 
Série C, do Campeonato 
Brasileiro. As duas equi-
pes se enfrentam no sá-
bado, 21, a partir das 15h 
(horário de Cuiabá).

O Dourado busca a lide-
rança isolada da competi-
ção, após vencer o Luver-
dense na primeira rodada, 
na Arena Pantanal. O téc-
nico Itamar Schulle ga-
rante que a equipe vai 
buscar os três pontos fora 
de casa, após a boa estreia.

“Iniciar uma compe-
tição vencendo é impor-
tante, primeiro porque dá 
mais confiança para o gru-
po e dentro de casa temos 
que fazer o dever. Mas te-

A Confederação Brasi-
leira de Futebol divulgou 
nesta quinta-feira a lista 
de partidas em que o téc-
nico da seleção brasileira, 
Tite, e outros membros 
da comissão técnica já 
estiveram e ainda estarão 
presentes in loco antes 
da convocação final para 

A 2ª rodada da 1° fase da 
19° Copa Centro América 
de Futsal ocorrerá neste fim 
de semana, na sexta-feira, 
20, no sábado, 21, e no do-
mingo, 22, em duas cidades 
(Cuiabá e Paranatinga). 

De acordo com o dire-
tor executivo da Federação 
Mato-grossense de Futsal 
(FMFS), Márcio Alencar, se-
rão feitos três confrontos no 

Cuiabá em busca da 
liderança isolada na Série C

Tite vai assistir jogos no 
estádio antes da convocação

Centro América de Futsal 
tem rodada neste fim semana

FUTEBOL
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mos que ir em busca de vi-
tórias também fora, somar 
o maior número de pontos 
no começo, que vão ajudar 
lá na frente para se classi-
ficar”, disse treinador.

Apesar do discurso de 
confiança, Itamar sabe 
que a partida será perigo-
sa, já que o Volta Redonda 
além de jogar dentro de 
casa, busca se reabilitar 
na competição, pois foi 

derrotado na primeira ro-
dada para o Operário-PR.

“Muito difícil jogar con-
tra o Volta Redonda, eles 
fazem valer o fator campo 
e tiveram boas contrata-
ções para a Série C. Nós 
estamos trabalhando con-
centrados, sabendo dos 
nossos objetivos e vamos 
nos preparar para encon-
trar dificuldades”, com-
pletou.

a Copa do Mundo 2018, 
na segunda quinzena de 
maio.

No roteiro, aparecem as 
partidas das semifinais da 
Ligas dos Campeões, jogos 
dos campeonatos Chinês, 
Espanhol e Turco, além 
do acompanhamento já 
iniciado das partidas do 
Campeonato Brasileiro, 
Copa do Brasil e Liberta-
dores.

Ginásio Poliesportivo Bezer-
rão, em Paranatinga, e cinco 
disputas no Ginásio Polies-
portivo Professor Aecim To-
cantins, três masculinas e 
duas femininas, em Cuiabá.


